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rumme de dele af Johannes V. Jensens forfatterskab, som endnu ikke er tilgængelige i bogform. Der er

planlagt fem bind. Udgivelsen vil omfatte ca. 550 af de godt 1350 numre, som er fortegnet i
standardbibliografien.

Talen er for mestepartens vedkommende om journalistiske bidrag. Johannes V. Jensen var jo livet igennem
tilknyttet dagspressen og tillige en flittig bidragyder til tidsskriftpressen. De fleste af teksterne kommenterer
aktuelle forhold på adskillige af samfunds- og kulturlivets områder. Udgaven rummer dog også skønlitterære

tekster - samt f.eks. polemiske udfald, enquetesvar og selvbiografiske notitser.

Mange af bidragene er blevet til under Johannes V. Jensens mange og lange rejser - rundt i Danmark, til
Norge og Sverige, Tyskland og Frankrig, Amerika og Østen. Adskillige beskæftiger sig med kunst, enkelte
med teateropførelser. I boganmeldelserne fokuserer han på fiktionsværker, rejseskildringer, naturbeskrivelser,

historiske, etnografiske og arkæologiske fremstillinger, osv.

Offentliggørelsen sker ud fra den opfattelse, at en betydelig forfatters værk som helhed bør være let
tilgængeligt, for litteraturforskningen såvel som for det brede, læsende publikum. Og vel at mærke i kritiske,

kommenterede udgaver. I den henseende er Johannes V. Jensen endnu urimeligt forsømt.

Udgavens noteapparat giver fornødne ordforklaringer og orienterer tillige om sagforhold, der muligvis var
selvfølgelige for samtidige læsere, men som af forskellige grunde ikke er det for nutidige.
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